4 kwietnia 2020 r

Drogie rodziny z Okręgu Szkolnego nr 7!
Dziękuję bardzo za Państwa wsparcie w ciągu kilku minionych tygodni, kiedy uruchomiliśmy nasz program
zdalnego nauczania (wcześniej nazywany e-learningiem).Tak jak informowałem Państwa we wtorek, 31
marca, gubernator Pritzker wydał nakaz zamknięcia wszystkich szkół w stanie Illinois do 30 kwietnia.
To oznacza, że Okręg Szkolny nr 7 wznowi zdalne nauczanie w poniedziałek, 6 kwietnia.
Pierwsze dwa tygodnie zdalnego nauczania okazały się dla Okręgu Szkolnego nr 7 sukcesem! Przypisuję to
naszym nauczycielom i rodzicom pracującym razem, aby program był wartościowy dla uczniów. W ciągu
ostatniego tygodnia nasi pracownicy wprowadzili kilka drobnych zmian w naszym programie zdalnego uczenia
się, ale zasadniczo jest to ten sam program, z którego korzystało Twoje dziecko (dzieci) przed przerwą
wiosenną. Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi, które wyjaśniają jakie wprowadziliśmy zmiany , aby w
dalszym ciągu zaspokajać potrzeby edukacyjne, odżywcze i emocjonalne Twojego dziecka podczas dni
zdalnego nauczania. Pamiętaj, aby w tym czasie codziennie odwiedzać witrynę Okręgu Szkolnego nr 7,
ponieważ często aktualizujemy i dodajemy ważne informacje.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące zdalnego nauczania, posiłków szkolnych lub
ogólnego samopoczucia dziecka lub rodziny, proszę o kontakt ze szkołą dziecka, biurem Okręgu Szkolnego
nr 7 lub nauczycielem dziecka. Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić Państwu wszelkiej możliwej pomocy.
Jeśli nie będziemy w stanie Państwu pomóc, znajdziemy inną osobę lub agencję, która będzie mogła to
zrobić.
Przejście na zdalne nauczanie było wielką zmianą dla nas wszystkich i wszyscy uczymy się razem. Przykro
nam, że nie możemy spotykać się z naszymi uczniami i ich rodzinami oraz osobiście kontaktować się z Wami.
Z niecierpliwością czekamy na dzień, w którym wszyscy znów będziemy razem! Wygląda na to, że wciąż
czekają nas trudne dni, ale zachęcam do skupienia się na pozytywach aspektach życia i pamiętać, że ta
sytuacja dobiegnie końca. Trzymajmy się wszyscy razem!
Jak będzie wyglądał kalendarz w czasie zdalnego nauczania?
6 kwietnia do 30 kwietnia - Zdalne nauczanie zostanie wznowione w poniedziałek, 6 kwietnia. Nauczyciele z
Okręgu Szkolnego nr 7 będą nadal zapewniać dziecku możliwość uczenia się za pośrednictwem
chromebooks. Materiały dla uczniów z Ośrodka Edukacji Wczesnodziecięcej (ECEC) zostaną wysłane do
rodziców za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej poczty amerykańskiej. Na dole tego dokumentu
znajduje się osobna sekcja, która zawiera szczegółowe objaśnienie programu zdalnego nauczania.
10 kwietnia- 10 kwietnia nie będzie żadnych zadań, ponieważ jest to dzień wolny od zajęć. (Wielki Piątek)

Czy moje dziecko będzie otrzymywało śniadania i lunch w czasie trwania zdalnego nauczania?

Tak, nadal będziemy oferować śniadania i lunch dla WSZYSTKICHuczniów z Dystryktu 7 w dniach, kiedy
odbywa się zdalne nauczanie. Posiłków nie można jednak już odbierać w naszych szkołach, zapewniamy
posiłki tylko poprzez dostawę autobusem. Posiłki będą dostarczane na przystankach autobusowych ucznia, w
poniedziałki i środy od 6 kwietnia do 30 kwietnia. Czas dostawy jest wymieniony tutaj FOOD BUS TIMES
Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem śniadań i posiłków na lunch, proszę, wypełnij ankietę naciskając
w tym miejscu: CLICK HERE FOR MEAL SURVEY
Pomoże nam to w policzeniu wydawanych posiłków.
Jeżeli Państwo nie mogą odbierać posiłków w na wyznaczonych przystankach autobusowych, proszę
skontaktować się z Panem Steve Wilt na adres swilt@wdsd7.orglub telefonicznie, aby ustalić inną metodę
dostarczania posiłków.
Czy okresie zdalnego nauczania szkoły będą otwarte ?
Tak. Biuro Okręgu Szkolnego nr 7 i WSZYSTKIE szkoły będą otwarte. Administracja i pracownicy biurowi będą
dostępni do Państwa dyspozycji i są gotowi odpowiadać na Państwa pytania. Godziny otwarcia biura: 8:00 15:00. Godziny te mogą ulec zmianie, prosze sprawdzać naszą stronę internetową.
Czy zdalnego nauczania będzie przedłużenie roku szkolnego?
Nie, oczekuje się, że uczniowie będą angażować się i pracować ze swoimi nauczycielami, uczyć się i
realizować zadania w dniach zdalnego nauczania. Żaden z opuszczonych dni nie będzie musiał być
nadrobiony w czerwcu, a nasz obecny kalendarz szkolny pozostanie taki sam.
Jak rozmawiać z dzieckiem, jeżeli będzie zainteresowane zaistniałą sytuacją?
Obawa zaistniałą sytuacją i wirusem może wywołać zdenerwowanie u dzieci. Musimy pamiętać, że dzieci
oczekują od osób dorosłych wyjaśnień i wskazówek w jaki sposób reagować na stresujące sytuacje. Jeżeli
dorośli są przesadnie zdenerwowani, zwiększa się również lęk u dzieci. Dorośli powinni wysłuchać dzieci,
które chcą się podzielić swoimi obawami i uspokoić je mówiąc, że lekarze i nauczyciele pracują bardzo ciężko
nad tym, aby zapewnić zdrowie całemu społeczeństwu. Proszę limitować czas oglądania wiadomości w
telewizji. Jeżeli Państwa dziecko ma zachowania lękowe, proszę skontaktować się ze szkołą, a nasz szkolny
pedagog z kolei skontaktuje się z Państwem. Dodatkowo, podajemy kilka źródeł z przykładami jak 
rozmawiać
z dzieckiem na temat COVID-19.
Resource Document Prepared by District 7 Social Workers
Talking to Children about COVID-19: A Parent Resource
Just for Kids: A Comic Exploring the Coronavirus
How to Talk With your Kids about Coronavirus

Jaki jest najlepszy sposób otrzymywania wszystkich informacji w czasie zamknięcia szkół?
Zdajemy sobie sprawę z niezwykłości zaistniałej sytuacji i jesteśmy wdzięczni za Państwa cierpliwość, łatwość
akceptowania zmian i zrozumienie. Wiemy, że nieprzewidziane sytuacje i komplikacje w dalszym ciągu będą
miały miejsce, więc nasi pracownicy są dostępni do udzielania pomocy i nawigowania tymi sytuacjami.
Zachęcamy Państwa do kontaktowania się ze szkołami, jeżeli Państwo mają konkretne pytania. My również
będziemy regularnie kontaktować się z Państwem umieszczając uaktualnione informacje na naszej stronie
internetowej webpagei poprzez Twitter.
Źródła komunikacji:

Strona internetowa Okręgu: www.wd7.org
Twitter: @wdsd_7
Ośrodek Wczesnej Edukacji Dziecięcej(ECEC): (630) 694-1174
Oakbrook: (630) 766-6336
Westview: (630) 766-8040
Junior High wWood Dale: (630) 766-6210
Biuro Okręgu: (630) 595-9510
Dodatkowe informacje dotyczące COVID- 19
DuPage County Health Department
Illinois Department of Public Health
Centers for Disease Control and Prevention

FAQ- zdalne nauczanie
Uczniowie będą mieli dostęp do zadanych prac na platformie Otus używając Chromebook
Co będzie moje dziecko robiło w czasie dni wyznaczonych na zdalne nauczanie?
● Materiały dla uczniów z Ośrodka Wczesnej Edukacji Dziecięcej (ECEC) zostaną wysłane za
pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej poczty.
● Uczniowie z klasy zerowej do klasy 8 będą mieli dostęp do lekcji na platformie Otus Uczniowie
wchodzą na platformę Otus przy użyciu Clever lub poprzezmy.otus.comi logują się używając swojego
WD7 konta Google.
Uczniowie powinni pracować systematycznie i wykonywać swoje zadania każdego dnia. W przypadku,
gdy zadania nie mogą zostać wykonane w wyznaczonym dniu zdalnego nauczania, proszę postępować
według poniższych zaleceń:
● Jeśli lekcje nie zostaną odrobione z powodu braku dostępu do internetu, skontaktuj się z
nauczycielem dziecka lub zwróć się o pomoc pod adres support@wdsd7.org.
● Jeśli lekcje nie zostaną odrobione z powodu choroby, proszę zgłosić to telefonicznie stosując
normalne procedury nieobecności i dzwoniąc na numer szkoły, do której uczęszcza dziecko.
Ośrodek Wczesnej Edukacji Dziecięcej (ECEC): (630) 694-1174
Oakbrook: (630) 766-2174
Westview: (630) 766-2094
Wood Dale Junior High: (630) 766-1839
Uczniowie klas 0-8 powinni mieć możliwość samodzielnego wykonywania wszystkich zadań. Jeśli
potrzebna jest pomoc, nauczyciele będą dostępni dla uczniów za pośrednictwem platformy Otus i
poczty elektronicznej. Jeśli Państwo napotkają jakieś trudności, prosze wysłaćmail do nauczyciela
,
zadzwonić do głównego biura szkoły lub wysłac mail na adres support@wdsd7.org. Można także
zostawić nauczycielowi wiadomość głosową, korzystając z ich numeru wewnętrznego.Po prostu kliknij
na imieniu i nazwisku członka personelu szkolnego, a wyświetli się pożądany wewnętrzny numer
telefonu. Twoja wiadomość telefoniczna zostanie wysłana na adres mail nauczyciela. Nauczyciele będą
sprawdzać wiadomości przynajmniej jeden raz co godzinę, aby odpowiedzieć na pytania uczniów /
rodziców. Maile otrzymane na support@wdsd7.orgzostaną przesłane do kompetentnych osób.
Kiedy będą udostępniane materiały dla uczniów w ramach zdalnego nauczania?

Materiały będą zamieszczane przed rozpoczęciem regularnych zajęć w szkole poprzez platformę Otus.
Uwzględnione zostaną potrzeby uczniów wymagających dodatkowego czasu na wykonanie zadań z powodu
nieprzewidzianych okoliczności.

Jak nauczyciel będzie wiedział, że moje dziecko wykonało zadania?
Ośrodek Wczesnej Edukacji Dziecięcej (ECEC): Pod koniec każdego tygodnia rodzice będą musieli
przesyłać zdjęcie Tablicy Wyboru ucznia, wskazujące na to, że wymagane ćwiczenia zostały wykonane.
Tablice Wyboru i inne zadania będą wysyłane do rodzin za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej
poczty amerykańskiej, a także publikowane na stronie internetowej nauczyciela. Ponadto rodzice będą
musieli odpowiadać na codzienne wiadomości przesyłane przez nauczycieli drogą e-mail i upewnić się, że
uczeń bierze udział w Google Meets. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z
nauczycielem dziecka.
Klasy 0-8: Po zakończeniu wykonywania zadań uczniowie powinni upewnić się, że czegoś nie opuścili i
nacisnąć przycisk COMPLETED (ZAKOŃCZONY) na platformie Otus. Rodzice powinni sprawdzać prace
ucznia, aby upewnić się, że zostały one rzeczywiście ukończone, ponieważ uczniowie mogą zaznaczyć
„ukończone” bez uprzedniego przerobienia zadanego materiału. Jeśli uczniowie nie ukończą ćwiczenia, a
muszą przerwać odrabianie lekcji lub wyłączyć komputer, uczniowie mogą zapisać swoje postępy, klikając
SAVE AND EXIT ( ZAPISZ I WYJŚCIE) w prawym górnym rogu ekranu. To będzie znaczyło, że lekcja jest IN
PROGRESS (W TRAKCIE).
Ponadto zarówno uczniowie, jak i ich rodzice otrzymają powiadomienia wOtus feed (swoim kanale Otus), gdy
uczniom zostanie przydzielona nowa lekcja. Konta rodzinne otrzymają również powiadomienie w swoim kanale
Otus, gdy uczeń ukończy lekcję.

Czy nauka mojego dziecka będzie taka sama jak w szkole?
Personel Dystryktu 7 zrobi wszystko, co w naszej mocy, aby zminimalizować straty instruktażowe; jednak
naszym priorytetem w tym niezwykłym czasie jest wspieranie zdrowia i dobrego samopoczucia Twojego
dziecka i Twojej rodziny. Aby nieco uprościć sytuację, szczególnie tym, którzy mają więcej niż jedno dziecko w
domu, nauczyciele wybrali najważniejsze standardy, na których należy się skoncentrować w czasie zdalnego
nauczania. Powinno to pomóc zminimalizować stres zarówno u Państwa jak i dzieci poprzez zmniejszenie
obciążenia pracą. Co najmniej raz w tygodniu nauczyciele będą organizować sesje wideo na żywo za pomocą
Google Meet, aby zapewnić dziecku możliwość zadawania pytań i osobistej komunikacji z nauczycielem. Link
do K-8 Google Meet zostanie opublikowany w Otus.
Nauczyciele ECEC będą wysyłać codziennie linki i filmiki wideo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zadania będą również wysyłane co tydzień zwykłą pocztą.

Czy moje dziecko otrzyma raport z wyników postępu w nauce pod koniec roku szkolnego?
W tych niespotykanych czasach naszym priorytetem jest łączność i opieka nad naszymi uczniami, kiedy
zapewniamy ciągłość nauki. Wszyscy uczniowie otrzymają raport z postępów w nauce na koniec roku
szkolnego. W zależności od tego, jak długo obowiązywać będzie zdalne nauczanie, bardziej niż

prawdopodobne jest, że raport z postępów w nauce będzie oparty na najważniejszych standardach uczenia się
wybranych przez nauczycieli. Najważniejsze Standardy będą się różnić od standardów, które uczniowie
opanowaliby na regularnych zajęciach w klasie w ostatnim trymestrze trwania roku szkolnego.
Jakie konsekwencje będą wyciągane, jeżeli moje dziecko nie ma potrzebnych materiałów i przyborów
do wykonania zadania?
Wszystkie szkoły w Okręgu Szkolnym nr 7 będą otwarte w dniach trwania zdalnego nauczania. Zachęcamy
członków rodzin do dzwonienia do szkoły w celu umówienia się z pracownikiem szkoły i odebrania
potrzebnych materiałów i przyborów. W przypadku, gdy rodzice nie mogą podjechać do szkoły po potrzebne
materiały, będą one dostarczone do domu ucznia przez kierowcę autobusu szkolnego lub innego pracownika
szkoły.
Co zrobić, jeżeli mam techniczne pytania w czasie trwania nauczania internetowego?
Jeżeli uczeń ma problemy techniczne, prosze kontaktować sie z naszym Centrum Pomocy Technicznej pod
adresemsupport@wdsd7.org.
Co mam zrobić, jeżeli moje dziecko nie ma dostępu do internetu?
Comcast iAccess z ATT oferuje darmowy internet na 2 miesiące dla nowych klientów, którzy się kwalifikują. W
ciągu dwóch pierwszych miesięcy nie ma dodatkowych wymagań dla aplikanta, który chce skorzystać z tej
oferty. Jeżeli ktoś kwalifikuje się na Internet Essentials lub Access według obowiązujących kryteriów,
automatycznie otrzyma 2 miesiące darmowego internetu (podatek nie jest uwzględniony). Po upływie 2
miesięcy zaczniecie Państwo otrzymywać rachunek do zapłacenia z regularną miesięczną opłatą za Internet
Essentials/Access, chyba że Państwo zrezygnujecie z otrzymywanego serwisu.You can apply here for
Internet Essentials (tutaj możecie Państwo zamówić serwis internetowy Essentials). You can apply here for
Access from ATT.(tutaj możecie Państwo zamówić serwis internetowy Access z ATT).
Ta zwane hotspots Xfinity WiFi będą dostępne za darmo w całym kraju dla każdego, kto ich potrzebuje - w tym
dla abonentów internetowych spoza Xfinity. Aby uzyskać mapę hotspots Xfinity WiFi, odwiedź
www.xfinity.com/wifi. Będąc w hotspot, klienci powinni wybrać nazwę sieci „xfinitywifi” z listy dostępnych
punktów, a następnie uruchomić przeglądarkę.

Jak będzie sprawdzana obecność?
Obecność będzie sprawdzana poprzez platformę Otus, kiedy uczniowie zwrócą odrobione zadania. Rodzice
powinni kontynuować regularny proces zgłaszania nieobecności dzieci poprzez dzwonienie do szkoły , jeżeli
są one chore lub nie są w stanie wykonać zadanej w danym dniu pracy. Jeśli uczniowie nie są w stanie
wykonać zadań w dniach wyznaczonych na zdalnej nauczanie, uczeń lub rodzic powinien powiadomić
nauczyciela za pośrednictwem bloga Otus, e-maila lub telefonu.
Rodziny ECEC będą musiały odpowiadać na codzienne wiadomości otrzymywane droga e-mail od nauczycieli.
W ten sposób nauczyciele będą wiedzieć, że dziecko uczestniczy w zdalnym nauczaniu. Jeśli z jakiegoś
powodu uczeń nie może uczestniczyć w zaplanowanych przez nauczyciela zajęciach na dany dzień lub w
Google Meet, proszę o skontaktowanie się z nauczycielem. Rodziny ECEC mogą również dzwonić do szkoły
pod numer (630) 694-1174, aby porozmawiać z panią Patti; jeśli w tym momencie rozmawia z kimś innym,
proszę zostawić wiadomość.

Jeśli nie będziemy mieć kontaktu z Państwem lub Państwa dzieckiem, szkoła będzie próbowała nawiązać
kontakt. Gdy miną dwa dni i nie otrzymamy od Państwa żadnej wiadomości, możliwe jest, że my lub
przydzielony nam oficer odwiedzi Państwa dom, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.
Czy teraz, kiedy zdalne nauczanie zostało przedłużone do 30 kwietnia, moje dziecko nadal będzie
uczestniczyć w testach wymaganych przez nasz stan (IAR) i testach MAP na koniec roku szkolnego?
Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych zwolnił stan Illinois z obowiązku przeprowadzania egzaminów.
W związku z tym Państwa dziecko (dzieci) NIEbędzie zdawało egzaminów stanowych (IAR) tej wiosny.
Dystrykt 7 przeprowadzi testy MAP tej wiosny, ale TYLKO w przypadku wznowienia normalnej nauki w szkole.
Czy nauczanie internetowe będzie miało wpływ na zajęcia pozalekcyjne?
Wszystkie zajęcia pozalekcyjne i wieczorne są odwołane.
Co się stanie, jeżeli mój nauczyciel nie będzie miał dostępu do komputera lub nie będzie mógł
komunikować się z nami z ważnego powodu (np. jest chory, nie ma prądu lub dostępu do internetu)?
Rodzice/opiekunowie otrzymają e-mail z informacją, że nauczyciel nie jest dostępny w danym dniu z powodu
zaistniałego nagłego wypadku.Uwaga: zadania zostaną opublikowane, a ich zakończenie będzie nadal
oczekiwane jak każdego dnia w czasie trwania zdalnego nauczania.
Co, jeśli moje dziecko ma IEP lub plan 504?
Uczniowie specjalnej troski będą mieli materiał zmodyfikowany i opracowany przez nauczyciela od
specjalnego nauczania lub terapeutę w oparciu o cele wymienione w IEP. Otus pozwala nauczycielom
prowadzić zindywidualizowane nauczanie dla uczniów w oparciu o wymagania IEP/504 i z uwzględnieniem
koniecznych udogodnień.
Nasz personel pracujący z dziećmi specjalnej troski skontaktuje się z rodzicami droga e-mail lub telefonicznie
w celu ustalenia, jakie usługi będziemy mogli zapewnić Państwa dziecku podczas trwania zdalnego nauczania.
Niestety, ponieważ nie możemy pracować z Twoim dzieckiem osobiście, świadczone przez nas usługi
edukacyjne nie będą dokładnie takie same, jak te wymienione w IEP.
Dziękuję Ci,

John W. Corbett, Ed. D.
Superintendent
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